Zápis
zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR
konanej dňa 18. 8. 2011 v Hoteli Obručná Radzovce

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 7. - 8. 6. 2011 v Hoteli City Park Hotel
Dolnom Kubíne
Zahraničná pracovná cesta
Koncepcia separovaného zberu, pripravovaný zákon o odpadoch
Príprava jesenného Celoslovenského snemu ZOVP SR v Hoteli Máj Liptovský Ján
Rôzne
Uznesenie

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 7. - 8. 6. 2011 v Hoteli City Park Hotel
Dolnom Kubíne
U11/2011 členským organizáciám bola ponúknutá možnosť požiadať o metodické usmernenie
o povinnosti verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie, túto možnosť žiadna organizácia
nevyužila;
U12/2011 zasadnutie sekcie odpadov sa neuskutočnilo, pripravovaný zákon o odpadoch sa
pripomienkoval individuálne (Ing. Gaboň, p. Kuba), na stretnutí so zástupcami A.P.O.H. sa zúčastňoval
Ing. Beneš, s predsedom ZMOS-u sa pracovne stretli Ing. Beneš s Ing. Lehotayom;
U13/2011 pracovná verzia návrhu zákona o odpadoch bola distribuovaná, pripomienkovaná bola Ing.
Gaboňom, Ing. Krchom, Ing. Benešom a vedením VEPOS Skalica;
U14/2011 z členskej základne prijali ponuku na vyškolenie zodpovedných osôb na elektronické verejné
obstarávanie a spôsobilých osôb na verejné obstarávanie VEPOS Vráble, Mestský podnik služieb
Krupina a Marius Pedersen Trenčín.
2. Zahraničná pracovná cesta
Pánovi Moravecovi sa nepodarilo zabezpečiť miesta v stane na Oktobrfeste v Mníchove, ako alternatívu
vypracoval návrh pracovnej cesty s prehliadkou výrobného závodu Multicar vo Walterhausene spojenú
s návštevou veľtržného areálu v Erfurte s pivným festivalom. Ponuka bola vypracovaná v dvoch verziách,
CR odsúhlasila 4-dňovú pracovnú cestu, termín prihlásenia do 24.8.2011 (potrebný čas na vinkulovanie
služieb).
3. Koncepcia separovaného zberu, pripravovaný zákon o odpadoch
Z výzvy MŽP o pripomienkovanie zákona o odpadoch (po viacerých zmenách) Celoslovenská rada
prijala návrhy zmien k predloženému návrhu zákona:
- navrhnuté poplatky v prílohe zákona za uloženie odpadov na skládkach sú vysoké, za komunálne
odpady navrhuje poplatok na úrovni 10 EUR za tonu;
- poplatok na uloženie odpadov deliť medzi obec, na ktorej území sa skládka nachádza,
a environmentálny fond, výnos z poplatku využívať len v súvislosti s odpadovým hospodárstvom;
prijímateľom poplatku by nemal byť príslušný VUC;
- zmluva na výkon služieb v odpadovom hospodárstve sa musí uzatvárať na dobu dlhšiu ako štyri roky,
minimálne na dobu životnosti vloženej investície;

-2- obec nemôže byť povinná poskytnúť, hoci za úhradu, zodpovednej osobe alebo kolektívnej organizácii
v potrebnom rozsahu zariadenie na zber komunálnych odpadov, alebo napomáhať zavedeniu systému
zberu odpadu vybranej komodity;
- v systéme zberu odpadov musia mať všetky subjekty rovnakú východiskovú pozíciu, zákonom nemôže
byť žiaden subjekt vylúčený zo systému zberu.
Celoslovenská rada poverila sledovaním prípravy zákona o odpadoch a zberom pripomienok p. Kubu,
Ing. Gaboňa pripomienkovaním zákona so zreteľom na biologicky rozložiteľné komunálne odpady.
4. Príprava jesenného Celoslovenského snemu ZOVP SR v Hoteli Máj Liptovský Ján
Celoslovenskému snemu budú predchádzať regionálne snemy, ktoré by sa mali uskutočniť v termíne do
21.9.2011, t.j. do zasadnutia CR v Liptovskom Jáne. Regionálne snemy navrhnú a zvolia zástupcov do
celoslovenskej rady a zástupcu revíznej komisie a navrhnú kandidáta na prezidenta. Na sneme prerokujú
a spripomienkujú návrh rozpočtu a plán činnosti pre rok 2012.
5. Rôzne
Ing. Prada: vzhľadom na ciele a poslanie združenia a skúsenosťami partnerského združenia SVPS
navrhuje pripraviť zmenu stanov združenia so zakomponovaním pridruženého členstva s obmedzeným
spolurozhodovaním o smerovaní združenia.
P. Kuba: je potrebné vyvíjať snahu o získanie nových členských organizácií zaoberajúcimi sa v prevažnej
miere poskytovaním služieb v komunálnej oblasti.
Ing. Priesterová: vzhľadom na sídla väčšiny štátnych organizácii v hlavnom meste by novo volený
prezident mal byť zo západoregiónu.
6. Uznesenie
CR ukladá:
U15/2011 riaditeľovi sekretariátu vypracovať návrh rozpočtu a plánu práce pre rok 2012 do 10.9.2011
a distribuovať ho členom CR;
U16/2011 riaditeľovi sekretariátu rozposlať členským organizáciám ponuku na zahraničnú pracovnú
cestu v dňoch 7.-10.9.2011 do Walterhausenu a Erfurtu s prihlásením do 24.8.2011;
U17/2011 Ing. Benešovi osloviť kolegov zo SVSP s požiadavkou o zabezpečenie pracovnej cesty na
Oktoberfest u iného organizátora s voľnou kapacitou miest v stane.

Ing. Ján Lehotay
sekretariát ZOVP SR

V Myjave, 24. 8. 2011

Ing. Peter Beneš
prezident ZOVP SR

